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ОБҐРУНТУВАННЯ 

про схвалення проєкту постанови НКРЕКП  

«Про схвалення змін до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

на 2022 рік  та внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 18 січня 2022 року № 70» 

 

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ надійшли зміни до 

Інвестиційної програми на 2022 рік, погоджені рішенням виконавчого комітету 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ в частині зміни заходів, зміни обсягу фінансування заходів, включення нових 

заходів (зменшено фінансуваня  на 76,30 тис. грн) із загальним обсягом фінансування       

31 609,42 тис. грн, у тому числі:   

з централізованого водопостачання 10 300,41 тис. грн (з них: 7 956,72 тис. грн – 

амортизація, 2 204,12 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку, 139,57 тис. грн – інші 

залучені кошти, що не підлягають поверненню):  

- вилучено захід із капітального ремонту ділянки мережі водопостачання на суму  

2 919,28 тис. грн, 

- зменшено фінансування заходу з погашення тіла кредиту за проєктом «Розвиток 

міської інфраструктури» на суму 38,53 тис. грн, 

- додано захід із реконструкцiї (технiчне переоснащення) – замiна одиниць та 

вузлiв технологiчного устаткування та їх iнженерних мереж на суму 700,00 тис. грн, 

- додано захід із придбання генераторів на суму 2 358,85 тис. грн; 

 

з централізованого водовідведення 21 309,01 тис. грн (з них: 11 165,13 тис. грн – 

амортизація, 10 143,88 тис. грн – виробничі інвестиції з прибутку):  

- вилучено захід із технічного переоснащення одиниць та вузлів технічного 

устаткування та інженерних мереж системи аерації на суму 8 248,18 тис. грн, 

- зменшено фінансування з погашення тіла кредиту за проєктом «Розвиток міської 

інфраструктури» на суму 177,34 тис. грн, 

- збільшено фінансування заходу створення розрахунково-інформаційного 

комплексу мереж водовідведення  на суму 1 210,00 тис. грн, 

- збільшено фінансування заходу із реконструкції напірного каналізаційного 

колектору на суму 1 153,25 тис. грн, 

- додано захід із придбання генераторів на суму 5 342,46 тис. грн, 

- додано захід із реконструкції системи опалення на суму 542,47 тис. грн. 

 

Решта заходів та обсяг їх фінансування – без змін. 
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За результатами опрацювання наданих матеріалів відповідно до Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, та з 

урахуванням постанови НКРЕКП від 03.05.2022 № 422: 

 

пропонуємо схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про схвалення змін до 

Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2022 рік та внесення змін 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 2022 року № 70» та розмістити на 

офіційному вебсайті НКРЕКП.  

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                    А. Чумак 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________          Київ         №________ 

 

Про схвалення змін до Інвестиційної програми  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

на 2022 рік та внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 18 січня 2022 року № 70 

 

 

Відповідно до законів України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 14 вересня 2017 року № 1131, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Схвалити зміни до Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

на 2022 рік, схваленої постановою Національної комісії, що здійснює 
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державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 

січня 2022 року № 70 (надані в заяві КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 18 липня 

2022 року), у частині зміни заходів, зміни обсягу фінансування заходів та 

включення нових заходів до Інвестиційної програми на 2022 рік. 

 

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня      

2022 року № 70 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

на 2022 рік» такі зміни: 

у постановляючій частині цифри «31 685,72» замінити цифрами         

«31 609,42»; 

додаток викласти в новій редакції, що додається. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                       К. Ушаповський 



 

Додаток  

до постанови Національної 

комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

18.01.2022 № 70 

(у редакції постанови 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг, 

від ___________ № ____ ) 

 

 

Джерела фінансування Інвестиційної програми  

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  на 2022 рік 

  
Джерела фінансування  

Річна сума,             

тис. грн 

Усього без урахування ПДВ, у тому числі: 31 609,42 

     заходи з водопостачання, у тому числі: 10 300,41 

амортизація 7 956,72 

виробничі інвестиції з прибутку 2 204,12 

інші залучені кошти, що не підлягають поверненню 139,57 

     заходи з водовідведення, у тому числі: 21 309,01 

амортизація 11 165,13 

виробничі інвестиційні з прибутку 10 143,88 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                         А. Чумак 




